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ــا مــن أهــل العلــم يدعــون  الحمــد للــه الــذي جعــل يف كل زمــان فــرة مــن الرســل بقاي

مــن ضــل إىل الهــدى ، ويصــرون منهــم عــى األذى ، ويحيــون بكتــاب اللــه تعــاىل املــوىت ، 

ويبــرون بنــور اللــه أهــل العمــى ، فكــم مــن قتيــل إلبليــس قــد أحيــوه ، وكــم مــن ضــال 

تائــه قــد هــدوه ، فــا أحســن أثرهــم عــى النــاس ومــا أقبــح أثــر النــاس عليهــم ، ينفــون 

عــن كتــاب اللــه تحريــف الغالــن ، وانتحــال املبطلــن ، وتأويــل الجاهلــن ، الذيــن عقــدوا 

ألويــة البدعــة ، وأطلقــوا عنــان الفتنــة ، فهــم مختلفــون يف الكتــاب ، مخالفــون للكتــاب ، 

مجمعــون عــى مفارقــة الكتــاب ، يقولــون عــى اللــه ويف اللــه ويف كتــاب اللــه بغــر علــم ، 

يتكلمــون باملتشــابه مــن الــكالم ، ويخدعــون جهــال النــاس مبــا يشــبهون عليهــم ; فنعــوذ 

باللــه مــن فتنــة املضلــن.

والصالة والسالم عى املبعوث رحمة للعاملن, بالسيف املسلط عى رقاب الكافرين القائل : 

)من يرد الله به خرا يفقهه يف الدين(.

أما بعد,

فإن من واجب التلميذ تجاه شيخه القيام عى علمه ونرشه والعناية به فكم من شيخ ضاع 

علمه و اختفى أثره بتضييع تالمذته. ويف ذلك قال أحمد بن عبد الرحمـن بن وهب : 

سمعت الشافعي يقول : الليث أفقه من مالك إال أن أصحابه مل يقوموا به. اهـ
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من الخطبة الشهرة لإلمام أحمد ـ رحمه الله ـ يف كتاب الرد عى الجهمية والزنادقة. نقلته عن 

إعالم املوقعن لإلمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ

نقال عن سر أعالم النبالء

4 أخرجه البخاري يف كتاب العلم من صحيحه



ــاء بقولهــم :  ــد ترجمتهــم لبعــض العل ــر مــن الســلف عن ــه كث ــذي يشــر إلي وهــو األمــر ال

ــذه(.  ــه تالمي )ضيّع

لذلك كان لزاما علينا أن نقوم عى علم شيوخنا نرشا وعناية وحفظا.

ــه النــاس  ــام عــى علــم الشــيخ التعريــف بــه وبعلمــه وشــيوخه حتــى ينزل ومــن أعظــم القي

منزلتــه ويُِجلــوا قــدره ويقتفــوا أثــره ويُصــد بذلــك تشــنيع املبتدعــة واملارقــن عــى أهــل العلــم 

العاملــن.

ــا ومــن  وملــا كان شــيخنا الحبيــب أيب ســفيان الســلمي مــن أكــر مشــايخنا منــة وفضــال علين

القلــة القليلــة الباقيــة مــن أهــل العلــم الربانيــن الصادعــن بكلمــة الحــق يف وجــه الطواغيــت 

ـــ رأينــا تحريــر هذا  ـــ نحســبه كذلــك وال نــزيك عــى اللــه أحــداـ  ال يخشــون يف اللــه لومــة الئــمـ 

الثبــت كبتــا ألهــل الباطــل مــن أهــل اإلرجــاء وســندا ألهــل الحــق مــن عبــاد اللــه الغربــاء.

فنقول وبالله التوفيق :

اسم و مولد شيخنا :

هــو تــريك بــن مبــارك بــن عبــد اللــه بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن مبــارك بــن محمــد بــن 

مقبــل بــن محمــد بــن عــيل بــن مقبــل آل بــن عــيل بــن عتبــة بــن نــارصة بــن خفــاف بــن امــرؤ 

القيــس بــن بهثــة بــن ســليم بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خفصــة بــن قيــس عيــالن بــن مــر 

بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان مــن ذريــة إســاعيل بــن إبراهيــم عليهــا الســالم..

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــد روي عــن النب ــليم, وق ــي ُس ــلمي, نســبة لبن ــأيب ســفيان الُس ــى ب ويكن

ــن العواتــك مــن ســليم(. ــا اب ــوم حنــن فقــال: )أن ــه فخــر ببنــي ســليم ي وســلم أن

ــة هــو  ــوم عرف ــد رجــح أصحــاب الشــافعي أن ي ــة مــن عــام 1404هـــ , وق ــوم عرف ــد يف ي ول

ــوم يف الســنة. أفضــل ي
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نشأته وطلبه للعلم :

نشــأ شــيخنا يف حلقــات تحفيــظ القــرآن يف محلتــه املحــرق مــن أرض البحرين ثــم درس التجويد 

عــى أحــد شــيوخه يف مســجد ســلطان بــن ســالمة ثــم أكمــل دراســة التجويــد عــى يــد شــيخ 

لــه يف املســجد الجنــويب يف البســيتن, كــا أنــه قــرأ عــى شــيخه عــيل أبــو زيــد.

درس يف املرحلــة االبتدائيــة واإلعداديــة يف مدرســة اإلميــان – وهــي مدرســة دينيــة خاصــة -, 

ثــم درس الثانويــة يف قســم األديب مبدرســة الهدايــة.

ــف, إال أن  ــنة ونص ــا س ــل فيه ــديب, فأكم ــة ب ــات اإلســالمية والعربي ــة الدراس ــم درس يف كلي ث

الحكومــة اإلماراتيــة داهمــت بيتــه يف مدينــة الشــارقة واعتقلتــه يف ســجونها السياســية يف »أبــو 

ظبــي« ثــم رحلتــه إىل البحريــن بعــد مــدة, مــا اضطــره إىل أن يــدرس بكليــة اإلمــام األوزاعــي 

ــى تخــرج  ــة حت ــوم الرشعي ــن للعل ــد البحري ــا, كــا درس يف معه ــى تخــرج منه ــروت حت يف ب

منــه.

وقــد أخــذ شــيخنا تــريك البنعــيل العلــم عــن عــدد مــن الشــيوخ والعلــاء, مــن أبرزهــم العالمــة 

عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن بــن جريــن رحمــه اللــه, والشــيخ العالمــة أيب محمــد املقــديس, 

والشــيخ الفقيــه صفــاء الضــوي العــدوي, والشــيخ املحــدث عامر صــري التميمي, والشــيخ عمر 

بــن مســعود الحــدويش, وغرهــم الكثــر.. كــا حــر مئــات الــدورات الرشعيــة يف البحريــن 

وخارجهــا.
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رحلته يف العلم والتعليم :
أمــا عــن رحــالت شــيخنا العلميــة والدعويــة فهــي كثــرة؛ فقــد ســافر إىل بــالد الحرمــن والتقــى 

فيهــا بالشــيخ العالمــة ابــن جريــن رحمــه اللــه, والشــيخ املحــدث عبــد اللــه الســعد, والشــيخ 

الفاضــل ســعيد بــن زعــر وغرهــم.

كذلــك رحــل إىل الكويــت واإلمــارات واليمــن والتقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل عــوض بانجــار 

وغــره,

والعــراق ولبنــان التــي التقــى فيهــا بالشــيخ العالمــة زهــر الشــاويش وســوريا ومــر وتونــس 

وهنــاك التقــى فيهــا بالشــيخ الفاضــل الخطيــب اإلدريــي وغــره, كــا ســافر أيضــا إىل ليبيــا 

ــر الحــدويش  ــة عم ــزة والشــيخ العالم ــة محمــد بوخب ــا بالشــيخ العالم ــى فيه واملغــرب والتق

والشــيخ حســن الكتــاين وغرهــم.. إىل غــر ذلــك مــن البلــدان.

مـؤلفــاتـه :
لشــيخنا حفظــه اللــه العديــد مــن املؤلفــات؛ منهــا مــا طبــع ومنهــا مــا مل يطبــع إىل اآلن, ومــن 

أبرزهــا :

ــ الكناشة يف بعض خصائص عائشة.

يف الــذب عــن أم املؤمنــن عائشــة ريض اللــه عنهــا. وقــد قدمــه كل مــن : الشــيخ العالمــة عمــر 

الحــدويش, والشــيخ املحــدث ذيــاب الغامــدي, والشــيخ الشــاعر حفيــظ بــن عجــب الــدورسي.

ــ العتاب ملن تكلم بغر لغة الكتاب. 

يف فضــل اللغــة العربيــة والحــث عــى لــزوم الــكالم بهــا. وقــد قدمــه فضيلــة الشــيخ العالمــة 

ــة عمــر الحــدويش بتقريظــه ورشحــه  ــام الشــيخ العالم ــه, كــا ق زهــر الشــاويش رحمــه الل

ــد العتــاب«. ــار األصحــاب بفوائ بحاشــية أســاها : »إخب
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ــ الحلية يف إعفاء اللحية. 

وهــو كتيــب يف حكــم إعفــاء اللحيــة للرجــل والحــث عليهــا, وقــد قــام بتقدميــه الشــيخ العالمة 

محمــد إبراهيــم شــقرة حفظــه الله.

ــ السلسبيل يف قلة ساليك السبيل. 

وهو يف الغربة والغرباء, وقد قدمه  الشيخ الدكتور هاين السباعي حفظه الله.

ــ األقوال املهدية إىل العمليات االستشهادية. 

ــم  ــن تقدي ــو م ــك, وه ــن يف ذل ــى املخالف ــرد ع ــهادية وال ــات االستش ــم العملي ــو يف حك وه

ــه. ــه العــيل هــداه الل ــد الل ــن عب ــد ب ــور حام الدكت

ــــ اإلقليــد يف ذم التقليــد. وهــو يف فضــل االتبــاع والحــث عليــه وذم التقليــد والتزامــه. ومل يتمه 

ومل يطبــع بعــد.

ــ سر أعالم السجناء. 

ويذكر فيه أبرز األعالم من سلف األمة وخلفها الذين ُسجنوا, ومل يتمه ومل يطبع بعد.

ــ تصنيف التنصيف. 

وهو كتيب يف سنية لبس نصف الساق للرجال.

ــ مختر املقال يف حكم توفر الشعر للرجال.

ــ كاتلوج الحياة. 

وهي رسالة مخترة يف حاكمية الرشيعة.

ــ املجن يف الرد عى بشر بن حسن. 

وغرها من الكتب والرسائل...
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طالبه وتالميذه :

ــارشة,  ــه مب ــن درس علي ــم م ــاً, منه ــاً وغرب ــالب رشق ــن الط ــد م ــه العدي ــدده الل ــيخنا س لش

ــازه. ــتجازه فأج ــن اس ــم م ــة, ومنه ــه العلمي ــه ودروس ــه دورات ــر ل ــن ح ــم م ومنه

ومــن بينهــم شــيوخ وأعــالم وطــالب علــم متقدمــون, ال يحــب أن يذكــر أســائهم خوفــاً مــن 

املــّن عليهــم !.

نســأل اللــه أن يجعلنــا خــر تالميــذ لخــر شــيوخ وحــق لــكل طالــب أن يتــرشف ويفتخــر أن 

يكــون شــيخنا مــن شــيوخه, ونقــول ونــرخ يف وجــوه أهــل التجهــم واإلرجــاء : هــذا شــيخنا 

فلرنــا أحدكــم شــيخه.

وظائفه التي عمل فيها :

كان شــيخنا وفقــه اللــه إمامــاً ملســجد يف ســوق املحــرق ثــم يف مســجد العــال ثــم أُقيــل مــن 

اإلمامــة بســبب فتــوى الشــيخ العالمــة أحمــد شــاكر رحمــه اللــه يف حكــم مــن نــارص الكفــار 

عــى املســلمن, حيــث قــام الشــيخ بتعليقهــا يف ركــن الفتــاوى باملســجد بصفتــه اإلمــام فيــه.

ــة, ورسعــان مــا متــت  ــة الحال ــز يف مدين ــد العزي كــا عمــل مدرســاً يف مدرســة عمــر بــن عب

ــه. ــه ألجــل منهجــه ودعوت إقالت

باإلضافة إىل ذلك فإن الشيخ حفظه الله عضو يف بعض الهيئات الرشعية لإلفتاء.
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بعض املحن التي مر بها :

اعتقــل شــيخنا أبقــاه اللــه علقــا يف حلــوق الطواغيــت مــرات عديــدة يف البحريــن وخارجهــا, 

وتعــرض لبعــض أصنــاف التعذيــب يف بعضهــا.

كــا منــع مــن الســفر لفــرة مــن الزمــن, وهــو ممنــوع حاليــاً مــن دخــول اإلمــارات والكويــت 

ومــر وقطــر, وغرهــا... ال لــيء إال ملنهجــه ودعوتــه وصدعــه بالحــق.

مــن أعظــم مــا امتحــن بــه شــيخنا؛ الكــذب واالفــراء والبهتــان عليــه مــن قبــل خصومــه مــن 

املرتديــن واملبتدعــة الذيــن يجيــزون الكــذب لنــرة مذهبهــم! فوصفوه بــكل نقيصــة, وخصوه 

بــكل عيــب, وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل.

وحســبه يف ذلــك أن هــذه هــي ســبيل املجرمــن مــع أهــل العلــم والحــق العاملــن قــال تعــاىل 

))َمــا يَُقــاُل لَــَك إاِلَّ َمــا قَــْد ِقيــَل لِلرُُّســِل ِمــْن قَبْلِــَك إِنَّ َربَّــَك لَــُذو َمْغِفــرٍَة َوُذو ِعَقــاٍب أَلِيــٍم(( 

)43( ســورة فصلــت.

وقوله تعاىل ))إِنَّا كََفيَْناَك الُْمْستَْهِزئَِن(( )95( سورة الحجر.

ِميُع الَْعلِيُم(( )137( سورة البقرة. وقوله عز وجل ))...فََسيَْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَّ

ــه ذخــرا لإلســالم واملســلمن وأن  ــه ويبقي ــر أن يحفــظ شــيخنا ويثبت ــه العــيل القدي نســأل الل

ــه بالشــهادة يف ســبيله مقبلــن غــر مدبريــن ــا ول يختــم لن

وكتبه تلميذ الشيخ الفقر إىل عفو ربه :

أبو أسامة الغريب

10محمد بن شوقي بن محمد بن محمود

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملن



الفصل األول : 
إجازات الشيوخ ألستاذنا تريك بن مبارك البنعيل.

مبروياتهم ومقروءاتهم وكتاباتهم.
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)1(إجازة الشيخ العالمة صبحي بن جاسم البدري رحمه الله  :

للشيخ صبحي السامرايئ رحمه الله ثبت بعنوان: »نعمة املنان يف أسانيد شيخنا أيب عبد الرحمن«, تأليف : محمد بن غازي بن داوود 

القريش البغدادي..

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله-  : »قرأنا عى شيخنا صبحي السامرايئ رحمه الله صحيح البخاري كامالً, واألوائل السنبلية, 

)1(
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إجازة الشيخ العالمة صبحي بن جاسم البدري رحمه الله :
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إجازة الشيخ العالمة صبحي بن جاسم البدري رحمه الله :
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)2(إجازة الشيخ املحدث محمد إرسائيل الندوي :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »قرأنا عى شيخنا محمد إرسائيل الندوي أغلب صحيح البخاري 

واألوائل السنبلية«.

)2(
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)3(إجازة شيخنا العالمة محمد األمن بو خبزة الحسني :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »التقيت بشيخي العالمة محمد األمن بو خبزة حفظه الله بعد إجاته يل يف بيته الواقع 

بتطوان من أرض املغرب عام 1343هـ - 2013م«.

وهذه إجازة الشيخ محمد بو خبزة الشفوية منشورة عى الشبكة العنكبوتية عر رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=SA5ElcKT9fw16

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSA5ElcKT9fw


)4(إجازة شيخنا العالمة زهر الشاويش رحمه الله :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »التقيت بشيخي العالمة زهر الشاويش يف بيته الواقع يف بروت من أرض لبنان عام 

1430هـ - 2009م«.

)4(
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إجازة شيخنا العالمة زهر الشاويش رحمه الله :
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إجازة شيخنا العالمة زهر الشاويش رحمه الله :
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إجازة شيخنا العالمة زهر الشاويش رحمه الله :
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إجازة الشيخ املحدث أحمد معبد :
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إجازة الشيخ املحدث أحمد معبد :
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إجازت الشيخ رفعت فوزي عبد املطلب :
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إجازة الشيخ رفعت فوزي عبد املطلب :
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)5(إجازة شيخنا العالمة أيب محمد املقديس عاصم العتيبي :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »قرأت عى شيخي العالمة أيب محمد املقديس فك الله أرسه بعض املتون املخترة كمنت 

المية شيخ اإلسالم ابن تيمية يف العقيدة, وهو موجود عى الشبكة العنكبوتية عى رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=LRfE02me6DM
ومنت نواقض اإلسالم للشيخ محمد بن عبد الوهاب, وهو موجود عى الشبكة عى رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=Vhph8Nk9zP0

)5(

24

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLRfE02me6DM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhph8Nk9zP0%0D
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)6(إجازة الشيخ املحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد :

للشيخ عبد الله السعد ثبت بعنوان: »العجالة ببعض أسانيدي إىل كتب اإلسناد والرواية«, قال شيخنا أبا سفيان السلمي 

-حفظه الله- : »التقيت بشيخي املحدث عبد الله السعد يف مسجده الواقع يف الرياض من بالد الحرمن«.

)6(
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إجازة الشيخ عمر بن مسعود الحدويش املوجزة :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »شيخي عمر الحدويش مل يجز باإلجازة املوجزة إال زوجته والعبد الفقر! وقد التقيت 

بشيخي يف بيته بتطوان من أرض املغرب عام 1434هـ - 2013م وقرأت عليه بعض املتون وأجازين يف إجازة خاصة, كمنت األربعن 

النووية وهو منشور عى الشبكة عى رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=unyTs2mQPLQ
ومنت منظومة البيقونية وهو منشور عى الشبكة عى رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=GTBbpeWkT6w
ومنت منظومة القواعد الفقهية للسعدي وهو منشور عى الشبكة عى رابط:

7USc4pt1ta4https://www.youtube.com/watch?v=
ومنت وصية البنتها وهو منشور عى الشبكة عى رابط:

https://www.youtube.com/watch?v=sLMTCacB_T0

)7(

)6(
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)8(إجازة الشيخ حسن بن عيل الكتاين :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »التقيت بالشيخ حسن الكتاين يف بيته الواقع يف الرباط من أرض املغرب عام 

1434هـ - 2013م«.

وهذه إجازة شفوية من الشيخ حمزة الكتاين, وهي منشورة عى الشبكة العنكبوتية عى رابط:

)8(
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إجازة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الحي الكتاين:
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إجازة الشيخ محمد شهاب الدين الندوي :
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)9(إجازة الشيخ املحدث عامر صري التميمي :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »درست عى شيخي عامر التميمي مصطلح الحديث يف معهد البحرين للعلوم 

الرشعية, كا قرأت عليه وعارضت معه نصف كتاب الرقائق لإلمام ابن املبارك رحمه الله«.

)9(
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إجازة الشيخ املحدث عامر صري التميمي :
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إجازة الشيخ عبد الرحمن بن شيخ بن علوي الحبي:



إجازة الشيخ نظام يعقويب :

33



)10(إجازة الشيخ أحمد زياد التكله :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »التقيت بالشيخ أحمد التكله يف البحرين واسمعني هو والشيخ أنس حفيد 

الشيخ العالمة ابن عقيل رحمه الله »النوافح املسكية من األربعن املكية« وأجازاين بها إجازة خاصة«.

)10(

34



إجازة الشيخ أحمد زياد التكله :
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إجازة الشيخ أحمد زياد التكله :
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)11(إجازة أمن بن فيصل النويب تدبيجا :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »أمن النويب كان قريناً يل يف الطلب, فأجزته وأجازين بسبب ما معه من إسناد 

الجن عن شيخه ضياء الحسيني رحمه الله«.

)11(
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إجازة أمن بن فيصل النويب تدبيجا :
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قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : ولقد أجازين عدد من 

الشيوخ والعلاء شفوياً ومل تصلني البعد اإلجازة بخطهم, منهم :

شيخنا العالمة سليان بن نارص العلوان حفظه الله, وهي منشورة 

عى الشبكة العنكبوتية عى رابط :

http://www.youtube.com/watch?v=SS7g4OulI0U

الشيخ ذياب بن سعد الغامدي حفظه الله, وهي منشورة عى 

الشبكة العنكبوتية عى رابط :

http://www.youtube.com/watch?v=IZhj0neDF1M

الشيخ طه بن حسن بن عبد الرحمن السقاف, وهي منشورة عى 

الشبكة العنكبوتية عى رابط :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله-: »لدي ثبت الشيخ بخط 

يده«.اهـ

الشيخ الدكتور مرجان سامل الجوهري)عبد الحكيم حسان( حفظه الله.

http://www.youtube.com/watch?v=xFUM9hZ3VdU&feature=youtu.be

39

اإلجازات الشفوية

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSS7g4OulI0U
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIZhj0neDF1M
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxFUM9hZ3VdU%26feature%3Dyoutu.be


http://www.youtube.com/watch?v=xFUM9hZ3VdU&feature=youtu.be

الفصل الثاين: 

بعض شهادات شيخنا تريك بن مبارك

 البنعيل حفظه الله.
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)12(شهادة الليسانس من كلية األوزاعي للدراسات اإلسالمية يف بروت :

قال شيخنا أبا سفيان السلمي -حفظه الله- : »درست يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب سنة ونصف ثم اعتقلوين 

ورحلوين ووضعوين عى القامئة السوداء يف اإلمارات ألجل منهجي! فدرست يف كلية األوزاعي ببروت, وكذا معهد البحرين 

للعلوم الرشعية«.

)12(
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شهادة معهد البحرين للعلوم الرشعية :

42



شهادة دورة رشعية 1423هـ :

43



شهادة دورة رشعية 1424هـ :
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شهادة دورة رشح صحيح البخاري :
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شهادة دورة رشح صحيح مسلم :

46



شهادة دورة مصادر السرة النبوية من الشيخ هاين السباعي :

47



شهادة امتحان املنظومة البيقونية للشيخ صفاء الضوي العدوي :

48



شهادة دورة املنظومة البيقونية للشيخ صفاء الضوي العدوي :

49



شهادة دورة يف أصول الفقه للدكتور صالح الدين سلطان :

50



شهادة دورة يف كتاب »القواعد املثى يف صفات الله وأسائه الحسنى« للشيخ عادل حسن :

51



شهادة دورة رشح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي :شهادة دورة يف كتاب »القواعد املثى يف صفات الله وأسائه الحسنى« للشيخ عادل حسن :

52



شهادة دورة تخريج الحديث الرشيف :

53



شهادة دورة كتاب عقيدة السلف للشيخ العالمة عبد الله الغنيان :

54



شهـادة دورة يف القواعد الفقهية :

55



شهادة دورة يف علم الرقية:

56



شهادة دورة يف املناظرة واملحاورة :

57



شفاعة الشيخ العالمة عبد الله بن جرين رحمه الله :
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منــايــا من الدنيــا علـوم أبثهـا        و أنرشهـا يف كل بـاد وحـارض 

دعــاء إلـى القـرآن والسنن التـي      تناىس رجال ذكرها يف املحارض 

وألـزم أطراف الثغـور مجــاهـدا       إذا هيعة ثــارت فـأول نــافـر 

أللقى حمــامي مقبـال غيـر مدبر      بسمر العوايل والدقـاق البواتر 

كفاحا مع الكفار يف حومة الوغى      وأكـرم موت للفتى قتل كــافر 

فيـارب التجعل حمـامي بغيـرهـا      وال تجعلّني من قطن املقــابر

)اإلمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ( 
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